
 

۱ 
 

 بسمه تعالی 
 وزارت جهاد کشاورزي 
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 عضوهیت علمی بلی  *     وضعیت تأهل: متاهل   تهرانمحل تولد:   

میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، تقاطع مشاهیر و غفاري، موسسه تحقیقات علوم شیالتی  -تهرانآدرس محل کار: 
 maryam.mirbakhsh@gmail.com: پست الکترونیکی  88823503: نمابر  88381078-8838259تلفن: کشور

  
 :  سوابق تحصیلی

ل سا معدل توضیحات
 ردیف مدرك تحصیلی* رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل اخذمدرك

 1376 18/1 رتبه اول
دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شمال 

 تهران
 1 کارشناسی میکروبیولوژي

 1380 18/87 رتبه دوم
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
 2 کارشناسی ارشد انگل شناسی

 1391 18/75 رتبه اول
علوم وتحقیقات 

 تهران
وبیولوژي میکر

 )بیوتکنولوژي میکروبی(
 3 دکتري تخصصی

  

  رتبه اول فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی رشته میکروبیولوژي دانشگاه آزاد اسالمی واحد شمال تهران -
رتبه دوم آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته انگل شناسی پزشکی در سال  -

  .75-76تحصیلی 

وي ممتاز و رتبه دوم فارغ التحصیالن رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دانشج -
  1380تهران در سال تحصیلی 

  پذیرفته شده در دکتراي تخصصی بدون آزمون ویژه استعدادهاي درخشان -
  

 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:    -

 ر تشخیص سریع پنوموسیستوزیس ریوي در مدل آزمایشگاهی رات. ارزشیابی روش رنگ آمیزي سفید کالکوفلور د -

  عنوان پایان نامه دکتري : 

 Litopenaeus(شناسایی مولکولی باکتري هاي موثر در تولید پروبیوتیک از میگو هاي پرورشی پا سفید  جداسازي و -

vannamei( در استان بوشهر  

 سوابق اجرایی:  

  

 1398: تاریخ تکمیل فرم
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مدت اشتغال در سمت 
 مذکور به ماه

 محل اشتغال
تاریخ 
 انتصاب

 ردیف سمت

 1 کارشناس ارشد بخش فن آوري زیستی 80/12/1 پژوهشکده میگوي کشور ماه 19

 2 مدیر گروه بیماري هاي غیر عفونی آبزیان 82/8/17 پژوهشکده میگوي کشور سال 8

 90/12/27 پژوهشکده میگوي کشور دو سال
مسئول امور تحقیقات بیماري هاي عفونی 

 کده میگوي کشورپژوهش
3 

 1385 پژوهشکده میگوي کشور سال 11
مدیر فنی آزمایشگاه میکروبیولوژي 

 پژوهشکده میگوي کشور
4 

انتقال به موسسه (سال  4
علوم شیالتی  تحقیقات

 کشور)
 92/2/30 پژوهشکده میگوي کشور

رئیس بخش بهداشت و بیماري هاي 
 میگوي کشور

5 

 1390 پژوهشکده میگوي کشور سال 2
مدیر کیفیت آزمایشگاه هاي پژوهشکده 

 میگوي کشور
6 

انتقال به موسسه (سال  4
علوم شیالتی  تحقیقات

 کشور)
 1392 پژوهشکده میگوي کشور

مدیر ارشد آزمایشگاه هاي پژوهشکده 
 میگوي کشور

7 

 90/7/27 پژوهشکده میگوي کشور تاکنون
دارو  -مسئول فنی آزمایشگاه مجاز غذا

 ورپژوهشکده میگوي کش
8 

1398 
موسسه تحقیقات علوم 

 شیالتی کشور
1397 

مدیرگروه بهداشت و بیماریهاي سخت 
 پوستان و سایر آبزیان

9 

 تاکنون
موسسه تحقیقات علوم 

 شیالتی کشور
 10 بخش فناوري زیستی و فرآوريمسئول  1398اسفند 
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 : ها و طرحهاي تحقیقاتی روژهپ 

 **وضعیت  سال شروع سال خاتمه
سمت در 
 پروژه/طرح

 واحد اجرا
 نوع

 *تحقیق
 ردیف عنوان پروژه/طرح

 همکار خاتمه یافته 82/4/1 83/6/31
پژوهشکده میگوي 

  کشور
بررسی اثرات متقابل زیست محیطی ناشی 

از فعالیت و توسعه پرورش میگو در  
 مناطق حله و دلوار بوشهر

1 

 همکار خاتمه یافته 1384 1388
میگوي پژوهشکده 
 کشور

 ملی
بررسی عوامل بالقوه بیماریزا در میگوهاي 

 پرورشی استان بوشهر
2 

 همکار خاتمه یافته 1385 1386
پژوهشکده میگوي 

 کشور
 خاص

بررسی تاثیر استفاده از بتاگلوکان و 
و  sargassumجلبک هاي  عصاره
padina  در پیشگیري و درمان لکه سفید

 هندي میگوي سفید

3 

 همکار تمه یافتهخا 1384 1385
پژوهشکده میگوي 

 کشور
 خاص

بررسی اثرات ضد عفونی کنندگی 
در مراحل مختلف  25سانوسیل سوپر 

 سفید هندي رشد میگوي
4 

 همکار خاتمه یافته 1385 1387
پژوهشکده میگوي 

 کشور
 ملی

امکان سنجی جایگزینی عصاره آویشن 
(Zataria multiflora)  به عنوان

 ت پرورش آبزیانضدعفونی کننده در صنع
5 

 همکار خاتمه یافته 1386 1388
پژوهشکده میگوي 

 کشور
 مستقل

آزمایشگاههاي استاندارد سازي 
میگوي کشور بر اساس  پژوهشکده

 ISO/17025استاندارد ایزو
6 

 همکار خاتمه یافته 1388 1388
پژوهشکده میگوي 

 کشور
 خاص

اثرات ارگوسان و ویبریومکس در 
ري لکه سفید پیشگیري و کنترل بیما

)WSD( و ویبریوزیس در میگوي سفید 
7 

 همکار خاتمه یافته 1385 1387
 

طرح 
 مشترك

جمع آوري و شناسایی انگل هاي آبزیان 
 8 به منظورایجاد موزه انگل شناسی

 همکار خاتمه یافته 1388 1389
پژوهشکده میگوي 

 کشور

طرح شوراي 
تحقیقات و 

فناوري 
 استان

در  1404بوشهر نقشه جامع علمی استان 
 1388حوزه شیالت ،

9 

 همکار خاتمه یافته 1388 1390
پژوهشکده میگوي 

 کشور
طرح 

 مشترك

 بررسی امکان احیا و بازسازي حوزه هاي
نوروز، سروش وابوذر تحت تاثیر آالینده 
هاي نفتی جهت ارائه راهکارهاي الزم 

 براي حذف آالینده هاي نفتی

10 

 ريمج خاتمه یافته 1388 91/6/30
پژوهشکده میگوي 

 کشور
 مستقل

شناسایی  مولکولی باکتري  جداسازي و
هاي موثر در تولید پروبیوتیک از میگو 

هاي پرورشی سفید غربی 
)Litopenaeus vannamei( در استان

 بوشهر

11 

 همکار خاتمه یافته 1389 1391
پژوهشکده میگوي 

 کشور
 مستقل

بر   B1بررسی تأثیر آفالتوکسین 
ونی، تغییرات بافتی ، میزان فاکتورهاي خ

باقیمانده بافتی، رشد و بازماندگی میگوي 
 Fenneropenaeus( سفید هندي

indicus( ( 

12 

 همکار خاتمه یافته 89/7/1 91/1/1
پژوهشکده میگوي 

 کشور
 مستقل

 Cochlodiniumبررسی اثر شکوفایی
sp.  درشرایط  آزمایشگاهی بر رشد و

 بازماندگی میگوي پا سفید غربی
13 
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 مشاور خاتمه یافته 89/7/1 90/10/1
پژوهشکده میگوي 

 کشور
 مستقل

بررسی امکان استفاده از مواد شیمیایی 
شکوفایی  مقابله با جهت

Cochlodinium sp.  و تاثیر آن ها بر
 میگوي وانامی

14 

 همکار خاتمه یافته 89/4/1 91/7/1
پژوهشکده میگوي 

 کشور
-ملی

 مستقل

 ثیر برخی عواملبررسی اپیدمیولوژیک تا
محیطی و مدیریتی در بروز بیماري لکه 

سفید در میگوي سفید هندي و میگوي پا 
 سفید

15 

 همکار خاتمه یافته 89/3/1 91/2/31
پژوهشکده میگوي 

 کشور
 خاص

بررسی اثر مکمل جلبک هاي دریایی بر 
افزایش بازماندگی، رشد و سالمت 

 سفید غربی میگوهاي
16 

 همکار یافته خاتمه 90/1/1 92/1/1
پژوهشکده میگوي 

 مستقل کشور
بررسی تاثیر درجات مختلف شوري و دما 

بروز بیماري لکه سفید میگوي پا سفید  در
 غربی

17 

 مجري خاتمه یافته 90/12 93/6
پژوهشکده میگوي 

 خاص کشور
ایجاد بانک اطالعات ژنتیکی میگوهاي 
 پرورشی و پاتوژن هاي بومی آن در ایران

 )طرح(
18 

 مجري خاتمه یافته 90/12 93/6
پژوهشکده میگوي 

 خاص کشور
 پایش، جداسازي و شناسایی عوامل

بیماریزاي باکتریایی و انگلی در تولید 
 عاري از بیماري خاص میگوي

19 

 مجري خاتمه یافته 90/12 93/6
پژوهشکده میگوي 

 خاص کشور
 شناسایی مولکولی عوامل بیماریزاي

 عاري از باکتریایی و قارچی در میگوي
 بیماري خاص

20 

 همکار خاتمه یافته 90/12 93/6
پژوهشکده میگوي 

 خاص کشور
پایش عوامل میکروبی آب ) باکتري ، 

ویروس و قارچ( در تولید میگوي عاري از 
 بیماري خاص

21 

 همکار خاتمه یافته 90/12 93/6
پژوهشکده میگوي 

 خاص کشور
پایش و شناسایی عوامل بیماریزاي 

پروژه تولید میگوي عاري از در  ویروسی
 بیماري خاص

22 

 همکار خاتمه یافته 90/12 93/6
پژوهشکده میگوي 

 خاص کشور
طرح بیماري شناسی و پایش عوامل 

در تولید میگوي عاري از بیماري  بیماریزا
 خاص

23 

 خاتمه یافته 93/1 94/1

  

 خاص

بررسی وضعیت بهداشتی مولدین میگوي 
 رهاي خاکی ووانامی تولید شده در استخ

مقایسه آن با مولدین تولیدي در تانک 
 هاي فایبر گالس یا بتونی

24 

 همکار خاتمه یافته 90/12 93/6
پژوهشکده میگوي 

 خاص کشور
ایجاد بانک اطالعات ژنتیکی میگوهاي 

 25 پرورشی ایران

 همکار خاتمه یافته 90/12 93/6
پژوهشکده میگوي 

 خاص کشور
یماریزاي شناسایی مولکولی عوامل  ب

 26 ویروسی در میگوي عاري از بیماري خاص

 همکار خاتمه یافته 90/12 93/6
پژوهشکده میگوي 

 خاص کشور
استقرار استانداردهاي ایمنی زیستی در 
 پایلوت تحقیقاتی تولید میگوي عاري از

 بیماري خاص
27 

 همکار خاتمه یافته 91/10 93/6/27
پژوهشکده میگوي 

 کشور
 مستقل

واکسن تهیه شده با بررسی اثر 
رادیوواکسن بر راندمان تولید و مقاومت به 

بیماري لکه سفید در میگوهاي سفید 
 غربی 

28 
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 همکار خاتمه یافته 91/12 93/11/27
پژوهشکده میگوي 

 خاص کشور
 مطالعات ارزیابی ریسک زیست محیطی

 فعالیت مراکز تولید میگوي عاري از
 )SPF(بیماري

29 

 مجري فتهخاتمه یا 92/6 94/6
پژوهشکده میگوي 

 مستقل کشور
ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههاي 

 30 پژوهشکده میگوي کشور

 مجري خاتمه یافته 91/12 94/9/25
پژوهشکده میگوي 

 کشور
 خاص

کسب و انتقال دانش فنی براي تولید انبوه 
میگوي عاري از بیماري خاص در کشور و 

 قطع وابستگی به محصوالت خارجی
31 

 همکار خاتمه یافته 93/3 95/3
پژوهشکده میگوي 

 خاص کشور
ارزیابی و تعیین شاخص هاي موثر در 

 32 انتخاب مولدهاي اصلح

 مجري خاتمه یافته 93/1 96/12
نیروگاه اتمی 

 بوشهر
 خاص

بررسی فراوانی باکتریهاي هاي هتروتروف 
و خانواده ویبریوناسه در آب ورودي و 

سیستم خنک کننده نیروگاه  خروجی
هستهاي بوشهر و ارتباط آن با برخی 

 شیمیایی-پارامترهاي فیزیکو

33 

 مجري خاتمه یافته 93/1 97
نیروگاه اتمی 

 بوشهر
 خاص

 مطالعه عوامل میکروبی و پارامترهاي
شیمیایی تاثیرگذار در ایجاد  -فیزیکی

زیستی و خوردگی سیستم خنک  الیه
 بوشهرنیروگاه هسته اي  کننده

34 

 مجري ه یافتهخاتم 1395 1397

پژوهشکده میگوي 
 کشور

 خاص

طرح مطالعه اثر پروبیوتیک بومی 
Basillus subtilis IS02 ،  بر شاخص

سالمت، ایمنی و آنزیم هاي  هاي رشد
 سفید غربی پرورشی گوارشی میگوي

35 

 همکار خاتمه یافته 1395 1397

پژوهشکده میگوي 
 خاص کشور

 Basillus subtilisتاثیر پروبیوتیک 

IS02  بر رشد و نرخ بازماندگی میگوي

 در شرایط پرورش تجاري سفید غربی
36 

 مجري خاتمه یافته 1395 1397

پژوهشکده میگوي 
 کشور

 خاص

مطالعه اثر تجویز جیره اي پروبیوتیک 

در غذا بر  Bacillus subtilis IS02بومی 

شاخص هاي رشد، بقاء و آنزیمهاي 

 میگوي سفید غربی دستگاه گوارش

37 

 خاتمه یافته 1395 1397

  

 خاص

تاثیر جیره اي حاوي پروبیوتیک 

Bacillus subtilis IS02  بر شاخص هاي

عملکرد سیستم ایمنی و  سالمتی ،

پیشگیري از بیماري لکه سفید در میگوي 

 سفید غربی

38 

 همکار خاتمه یافته 1395 1397
پژوهشکده میگوي 

  کشور
طرح محوري ترویج مدیریت و پیشگیري 

 39 ي لکه سفید میگوبیمار

 همکار خاتمه یافته 1395 1397
پژوهشکده میگوي 

  کشور
عارضه سرقرمزي در  طرح ترویجی بررسی

 مزارع پرورش میگو
40 

 ناظر درحال اجرا 1398 
هرمزگان، 

  خوزستان ،بوشهر
پیشگیري از  طرح ترویجی مدیریت و
 41 در سه استانعارضه سرقرمزي میگو 

 ريمج درحال اجرا 1398 

مرکز تحقیقات 
شیالتی آبهاي 

مرکز  -دور
تحقیقات شیالتی 

 خاص

ایجاد سایت الگویی ایجاد سایت الگویی 

ارتقا تولید میگو با استفاده از پروبیوتیک 

 سه استان بومی در
42 
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-ارزیابی ذخایر
پژوهشکده 

خلیج  اکولوژي
فارس و دریاي 

 عمان

 همکار درحال اجرا 1398 
مرکز تحقیقات 

یابی شیالتی ارز
 ذخایر

 
طرح ترویجی مدیریت و پیشگیري 

 43 بیماري لکه سفید میگو در استان گلستان

 مجري درحال اجرا 1398 

 -پژوهشکده میگو
موسسه تحقیقات 

علوم شیالتی 
 کشور

 خاص

 دستیابی به دانش فنی تولیدطرح 

پروبیوتیک بومی باسیلوس والیسمورتیس 

 Bacillus valismortis) 03آي اس 

IS03  عملکرد تولید و  بررسی اثر آن برو

میگوي سفید  راندمان اقتصادي تولید

 غربی

44 

 مجري درحال اجرا 1398 

 -پژوهشکده میگو
موسسه تحقیقات 

علوم شیالتی 
 کشور

 خاص

بهینه سازي شرایط رشد پروبیوتیک بومی 
 03باسیلوس والیسمورتیس آي اس 

)Bacillus valismortis IS03(  با
 )RSM(سطح پاسخاستفاده از روش 

45 

 همکار درحال اجرا 1398 

-پژوهشکده میگو
موسسه تحقیقات 

علوم شیالتی 
 کشور

 خاص

بررسی اثر پروبیوتیک بومی باسیلوس 
 Bacillus( 03والیسمورتیس آي اس 

valismortis IS03(  بر عملکرد رشد
 Litopenaeus(میگوي سفید غربی

vannamei( در استخرهاي پرورشی 

46 

 همکار ال اجرادرح 1398 

-پژوهشکده میگو
موسسه تحقیقات 

علوم شیالتی 
 کشور

 خاص

بررسی اثر پروبیوتیک بومی باسیلوس 
 Bacillus( 03والیسمورتیس آي اس 
valismortis IS03 ،بر میزان بقا (

مراحل  س در پیشگیري از بروز ویبریوزی
  غربی میگوي سفیدالروي 

47 

 مجري درحال اجرا 1398 
از صندوق حمایت 

گذاري  سرمایه
 فناوري زیست

 خاص
 جداسازي و شناسایی باکتري هاي زیست
پاالگر موثر در بهبود وضعیت خاك سیاه 

 استخرهاي پرورش میگو
48 

 همکار درحال اجرا 1398 

 

 خاص

بررسی تغییرات دینامیک جمعیت 
باکتریایی در آب ،ماهی و رسوب قبل و 
بعد ازپرورش ماهی در قفس در منطقه 

 دریاي خزر (نوشهر)جنوبی 

49 

 همکار درحال اجرا 1397 
موسسه تحقیقات 

علوم شیالتی 
 کشور

 مستقل

طراحی و استقرار 
ملی در  III/III17025سیستم

آزمایشگاه هاي مراکز تابعه مؤسسه 
تحقیقات علوم شیالتی کشور فاز 

سوم:مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد 
 ماهیان تحقیقات یاسوج،مرکز–آبزیان
 تحقیقات مرکز و تنکابن–بی اسرد

 رچابها-دور آبهاي شیالتی

50 

 وضعیت : در دست اجراء   نوع تحقیق : پروژه،طرح مشترك، طرح مستقل، طرح خاص، طرح شوراي تحقیقات و فناوري استان **
 مختومه، متوقف شده
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 …نوآوري ، اختراع ، ابتکار و 

 ردیف مورد محل تایید یا ثبت* تاریخ

1379-80 
ه انگل شناسی و قارچ شناسی گرو

 دانشگاه علوم پزشکی تهران
راه اندازي رنگ آمیزي گوموري متنامین سیلور در دانشکده 

 بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
1 

1379-80 
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارائه رنگ آمیزي کالکوفلور وایت جهت تشخیص 
، پایان 1380ریوي براي اولین بار در ایران ،پنوموسیستوزیس 

 نامه کارشناسی ارشد
2 

1389 NCBI (GU974342.1) 
 Vibrio harveyiي باکتري SrRNA 16ثبت سکانس ژن 

 جداسازي شده از  میگوهاي استان بوشهر در بانک جهانی ژن
3 

1389 
 سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی 

PTCC 1755 ایران 
جداسازي  Vibrio harveyi IS01تريبراي باک PTCCاخذ 

 شده از  میگوهاي استان بوشهر
4 

1389 
اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت 

 صنعتی
 Sargassum glaucescensاستفاده از عصاره آب گرم جلبک 

 به عنوان محرك سیستم ایمنی در میگو هاي پرورشی
5 

1390 JN856456 
 Bacillus subtilisي پروبیوتیکSrRNA 16ثبت سکانس ژن 

IS02   در بانک جهانی ژن 
6 

1390 JQ085958 
 Bacillusي پروبیوتیکSrRNA 16ثبت سکانس ژن 

vallismortis IS03  در بانک جهانی ژن 
7 

1392 
اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت 

 صنعتی
پروبیوتیک بومی باکتریایی به منظور کاربرد در صنعت پرورش 

 میگوي سفید غربی
8 

1392 KC990032 
 Vibrioي باکتري مقاوم به جیوه SrRNA 16ثبت سکانس ژن 

natriegens در بانک جهانی ژن 
9 

1392 KC990033 
 Vibrioي باکتري مقاوم به جیوهSrRNA 16ثبت سکانس ژن 

parahaemolyticus  در بانک جهانی ژن 
10 

1392 KF017584 
ي باکتري مقاوم به جیوه SrRNA 16ثبت سکانس ژن 

Oceanimonas baumannii در بانک جهانی ژن 
11 

1392 KF017585 
 Bacillusي باسیلوس بومی SrRNA 16ثبت سکانس ژن 

methylotrophicus در بانک جهانی ژن 
12 

1392 KJ018724 
 12Vibrio ي باکتري دریایی SrRNA 16ثبت سکانس ژن 

azureus IS0در بانک جهانی ژن 
13 

 لکیت صنعتیاداره کل ثبت شرکت ها و ما 93/4/2
 Padinaفرایند استفاده از عصاره آب گرم جلبک 

boergesenii   به عنوان  محرك سیستم ایمنی در میگوهاي
 پرورشی سفید هندي

14 

1394 KP843725 
ثبت ژن باکتري جداسازي شده از میگوهاي تحت غربالگري 

 در بانک جهانی ژن SPFتولید 
15 

1394 KR186077 
شده از میگوهاي تحت غربالگري  ثبت ژن باکتري جداسازي

 در بانک جهانی ژن SPFتولید 
16 

1394 KR186078 
ثبت ژن باکتري جداسازي شده از میگوهاي تحت غربالگري 

 در بانک جهانی ژن SPFتولید 
17 

1394 KR186079 
ثبت ژن باکتري جداسازي شده از میگوهاي تحت غربالگري 

 در بانک جهانی ژن SPFتولید 
18 

1394 KR186080 
ثبت ژن باکتري جداسازي شده از میگوهاي تحت غربالگري 

 در بانک جهانی ژن SPFتولید 
19 
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1394 
KT223764 

ثبت ژن باکتري جداسازي شده از میگوهاي تحت غربالگري 
 20 در بانک جهانی ژن SPFتولید 

1394 
KT223765 

ر دمیگوي پنئوس سمی سولکاتوس  DNA barcodeثبت 
 21 بانک جهانی ژن

94/9/16 
 اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت

و سازمان پژوهش هاي علمی  87427صنعتی
 صنعتی ایران

فرایند بارگیري نانوذرات نقره بر روي ذرات هیبریدي سیلیس 
 22 آلی بمنظور تصفیه باکتریایی آب مزارع تکثیر و پرورش میگو
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1 1380  
کاربرد مطالعات بیوسیستماتیک جوندگان ایران،  نخستین همایش  پژوهشی

 *   مشهد

تضعیف سیستم ایمنی موش سفید 
بزرگ آزمایشگاهی و ارزشیابی 

روشهاي رنگ آمیزي در تشخیص 
 کارینی پنوموسیستیس

1.  

  *  اسفند 8-10 اولین کنگره سراسري طب و دریا  1380 5
مطالعه عفونت هاي قارچی افراد در 

  .2 معرض تماس با میگو

2 1381 
 سال دهم

 2شماره 
 تابستان

   * مجله آبزي پرور
معرفی مواد شیمیایی در جلوگیري 

  .3 از ایجاد لکه سیاه در میگو

  *  بهمن 1-2 دومین همایش میگو  1381 4
بررسی فلور قارچی میگوي ببري 

  .4 سبز در استان بوشهر

6 1382 
چهارم  سال

 1شماره 
 شهریور

   *  مجله طب جنوب
عفونت هاي قارچی افراد در معرض 

  .5 تماس با میگو در بندر بوشهر

2 2002 vol.31 Iranian journal of public   health http://ijph.tums.ac.ir/inde 
x.php/IJPH/article/view/1  511 *   

Rapid detection of 
Pneumocystis carinii in 

respiratory specimens of 
rats by using calcofluor 

white staining 

6.  

6 1382 
 سال

 دوازدهم
 4شماره

   * مجله علمی شیالت ایران
بررسی فلور قارچی میگوي ببري 

  .7 سبز در استان بوشهر

 سال اول 1382 2
  .8 بیماري لکه سفید در میگو   * آبزیان دنیاي 2شماره

2 April, 2002.  British society for th11  -thParasitology , UK, 9   * 

Rapid detection of 
Pneumcystis carinii in 

respiratory specimens of 
rats by using calcofluor 
white staining, British 

society for Parasitology, 
UK, 9th- 11th April 2002. 

9.  

سال  1382 2
   * مجله علمی شیالت ایران دوازدهم

جداسازي الرو انگل تریپانورینکا از 
  .10 میگوهاي ساحلی استان بوشهر

سال  1384 4
   * مجله علمی شیالت ایران چهاردهم

مقایسه رشد و بازماندگی مرحله 
زوآي میگوي ببري سبز در تغذیه با 

نفرادي و چهار نوع جلبک بصورت ا
 تلفیقی

11.  

  *  نخستین همایش ملی شیالت و توسعه پایدار  1384 3
پروبیوتیکها جایگزینی مناسب براي 

آنتی بیوتیکها در مزارع پرورش 
 میگو

12.  
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1 1385  
چهاردهمین کنفرانس سراسري و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی 

  *  ایران
بررسی میکروارگانیسمهاي همخور 

گوي سفید هندي سطحی زي می
 استان بوشهر

13.  

  .14 نقش پروبیوتیکها در آبزي پروري   * دنیاي آبزیان 7شماره  1385 1

  *  پژوهشی تازههاي میکروبیولوژي-اولین همایش منطقه اي علمی  1386 5
گونه تجاري  5تاثیر پروتکسین )

  .15 باسیلوس( بر مزارع پرورش میگو

  *  بالینی ایران پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم  1386 3

اثرات استفاده از محرکهاي سیستم 
 ایمنی و واکسیناسیون در 
پیشگیري و کنترل بیماري 

 ویبریوزیس در میگوي پا سفید

16.  

  *  کنگره دامپزشکی ایران پانزدهمین  1387 1
بررسی باکتري هاي پساب استخر 

منطقه ( هاي پرورش میگوي بوشهر
 )حله و دلوار

17.  

  *  کنگره دامپزشکی ایران نپانزدهمی  1387 4

اثر غلظت هاي مختلف مخلوط 
پراکسید هیدروژن ویون نقره بر 
جلبکهاي تتراسلمیس کویی و 

 کیتوسروس کلسیترنس

18.  

  *  کنگره دامپزشکی ایران پانزدهمین  1387 2
جداسازي الرو انگل تریپانورینکا از 

  .19 میگوهاي ساحلی خلیج فارس

  *  تهران-پزشکی ایرانپانزدهمین کنگره دام  1387 3
بررسی اثرات اسانس روغنی آویشن 
شیرازي بر باکتریهاي جدا شده از 

 میگوهاي پرورشی
20.  

  *  پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران  1387 7
شناسایی بیماري اسپرماتوفور سیاه 

در مولدین نر پرورشی میگوي 
 وانامی

21.  

3 2009  animal international congress on aquatic  st1 * *  

Effect of hot-water extract 
of Brown seaweed  

Sargassum via immersion 
rout on immune  responses 
of Fenneropenaeus indicus 

22.  

  *  کنگره دامپزشکی ایران پانزدهمین  1387 1
بررسی باکتري هاي پساب استخر 

منطقه ( هاي پرورش میگوي بوشهر
 )حله و دلوار

23.  

2 2009  international congress on aquatic st1 animal * *  

The occurrrence of white 
eye syndrome in cultured 

white leg shrimp 
Litopenaeus vannamei  in 

Iran 

24.  

 *  * همایش آبزي پروري نوین و توسعه پایدار  1387 4

تاثیر غوطه وري در عصاره آب 

 Sargassumگرم جلبک 

glaucescens  بر پیشگیري از

 بیماري لکه سفید در میگوي
 سفید هندي

25.  

  *  اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصوالت فرآویژه  1389 1
نقش پروبیوتیکها در کنترل زیستی 

  .26 بیماریهاي آبزیان

بررسی تاثیرات استفاده از عصاره  *   شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران  1389 2
  .Padina 27جلبک قهوه اي 
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boergesenii   بر روي سیستم
 ایمنی میگوي سفید هندي

  *  شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران  1389 2

اولین گزارش آلودگی انگلی ناشی از 
 Gonapodasmiusترماتود 

epinepheli  در ماهی هامور
 معمولی خلیج فارس

28.  

  *  شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران  1389 3
نی بررسی اثرات اسانس روغ

آویشن شیرازي بر باکتریهاي 
 جداشده از میگوهاي پرورشی

29.  

 *   شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران  1389 4
بررسی کاربرد اسانس آویشن 
شیرازي در کنترل آلودگیهاي 

 قارچی میگوهاي پرورشی
30.  

 *   شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران  1389 10
بررسی تاثیر پراکسید هیدروژن%) 

نقره بر میگوي سفید  ( و یون50
 هندي

31.  

  *  شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران  1389 2

واکسنهاي نوترکیب ویافته هاي 
 جدید در موردکاربرد آن در 

پیشگیري از بیماري ویروسی لکه 
 سفید در میگوهاي پرورشی

32.  

  *  شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران  1389 4
بررسی مقایسهاي اجراي موارد 

یتی در مراکز تکثیر و بیوسکیور
 مزارع پرورش میگوي استان بوشهر

33.  

  *  شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران  1389 4
بررسی بیماریهاي ویروسی در مراکز 
  .34 تکثیر و مزارع پرورش استان بوشهر

  *  شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران  1389 4

بررسی اثرات عصاره روغنی آویشن 
ندگی مراحل شیرازي بر رشد و بازما

الروي و پست الروي میگوهاي 
 پرورشی

35.  

  *  شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران  1389 4
تاثیر شکوفایی پالنکتونی بر بروز 

  .36 بیماري در میگو

3 2011 

Vol 42,  
Issue  9,  

pages  
1350–  
1358, 

Aquaculture Research http://onlinelibrary.wiley.  
com/doi/10.1111/j.13652109.2010.02723.x/abstra  ct *   

Administration of hot-
water extract of Padina 

boergesenii via immersion 
route to enhance 

haemolymph-immune 
responses of   

Fenneropenaeus indicus 

37.  

   * ،شماره اول ال اولس مجله علوم آبزیان  1389بهار  2

جداسازي، شناسایی و مطالعه ي 
در ماهی  ویژگی هاي آسیب شناسی

 Gonapodsmius، ماهور
epinepheli،  در خلیج  انگل

 Epinephelus coiodes فارس

38.  

 *   مدیریت بهداشتی و بیماریهاي آبزیان دومین کنگره بین المللی  1389 2

Some histopathological 
aspects of trematatode 

infestation, Gonapodasmius 
epinepheliin wild orange-

spotted grouper, 
Epinephelus coioides in 

Persian Gulf 

39.  

http://onlinelibrary.wiley/
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  *  مدیریت بهداشتی و بیماریهاي آبزیان دومین کنگره بین المللی  1389 5
Vaccination of Litopenaeus 

vannamei against Vibrio 
harveyi 

40.  

5 1389  
 دومین کنگره بین المللی

 Detailed monitoring of  *  مدیریت بهداشتی و بیماریهاي آبزیان
WSV by nested PCR… 41.  

  *  مدیریت بهداشتی و بیماریهاي آبزیان دومین کنگره بین المللی  1389 6

Investigation on effect of 
vibrio bacterin in control of 

white spot disease in 
shrimps Litopenaeus 

vanname 

42.  

 *   سومین همایش ملی میگوي ایران  1389 4
بررسی وضعیت بهداشت و بیماریها 

در مراکز تکثیر ومزارع پرورش 
 میگوي استان بوشهر

43.  

  *  سومین همایش ملی میگوي ایران  1389 2

بررسی عوامل بیماریزاي باکتریایی 
در مراکز تکثیر میگوي سفید 

در  )Penaeus indicus(هندي
 استان بوشهر

44.  

  *  سومین همایش ملی میگوي ایران  1389 4
تعیین شدت آلودگی مراحل مختلف 
میگوهاي پرورشی به عوامل قارچی 

 در استان بوشهر
45.  

 *   سومین همایش ملی میگوي ایران  1389 5

هیستوپاتولوژي میگوي سفید غربی 
پس از مواجهه با غلظت هاي 

و مختلف باکتري ویبری
 آلژینولیتیکوس

46.  

  *  سومین همایش ملی میگوي ایران  1389 1

مروري بر وقوع شکوفایی مضر 
پالنکتونی در استخرهاي پرورش 
میگو و تاثیر آن بر تولید جهانی 

 میگو

47.  

  *  سومین همایش ملی میگوي ایران  1389 1
پدیده کوروم سنسینگ و نقش آن 

  .48 در مدیریت بیماریهاي آبزیان

 *   ومین همایش ملی میگوي ایرانس  1389 5

بررسی میزان تلفات و آسیبهاي 
بافت هپاتوپانکراس میگوي سفید 

غربی پس از مواجهه با باکتري 
 ویبریو هاروي

49.  

 *   سومین همایش ملی میگوي ایران  1389 1
بررسی میزان فراوانی و گوناگونی 

گونه هاي ویبریو در میگوهاي 
 رپرورشی سفید غربی استان بوشه

50.  

سال اول  1389 1
   * علوم آبزیان 3شماره 

مطالعه فون انگلی میگوي سفید 
  .51 هندي پرورشی در استان بوشهر

 *   همایش منطقه اي شیالت و علوم  آبزیان در بوشهر  1390 4
تعیین فراوانی گونه اي باکتریهاي 
جنس ویبریو در آب استخرهاي 

 پرورش میگوي منطقه دلوار بوشهر
52.  

2 2011 Volume1 
pp:47-51 

Journal of Advanced Veterinary Research 
http://www.advetresearch.com/index.php/avr/article/view/23 *   

Identification and 
Histopathological Study of 

Trematode, 
Gonapodasmiusepinepheli 

in Orange Spotted 
Grouper, (Epinephelus 

coioides) first report from 
Persian Gulf, Iran 

53.  
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3 2011 
4(01)- 
616- 
630 

Iranian Journal of  Fisheries Science 
http://jifro.ir/browse.php?a_code=A-10-1-

119&slc_lang=en&sid=1&sw=Effect+of+hot- 
water+extract+of+b 

*   

Effect of hot water extract 
of brown seaweed 

Sargassum via immersion 
route on immune  

responses of 
Fenneropenaeus indicus 

54.  

2 2012 Vol: 2, 
Issue: 1 

Journal of Advanced  Veterinary Research 
http://www.advetresearch.com/index.php/avr/arti  

cle/view/38 
   

Administration of beta 1,3-
1,6 glucan via immersion 

route on prevention of 
WSSV in  Fenneropenaeus 

indicus 

55.  

1 1390 

سال 
نهم 

،شماره 
23 

   * دنیاي آبزیان
شکوفایی مضر پالنکتونی و نقش 
جمعیت هاي پالنکتونی در کنترل 

 کیفیت آب مزارع پرورش میگو
56.  

4 1390 

سال 
نهم 

 ،شماره
23 

  .57 ویروس هاي بیماریزا در میگو   * دنیاي آبزیان

   * مجله علمی شیالت ایران 4شماره  1390 2
فید گزارش موردي سندروم لکه س

چشمی در پیش مولدین پرورشی 
 میگو پاسفید غربی

58.  

شماره  1391 2
   * سازندگی(  نشریه دامپزشکی )پژوهش و 94

تاثیر غوطهوري در عصاره 

آب گرم جلبک 
Sargassum glaucescens 

بر بازماندگی و برخی از 

میگوي  فاکتورهاي ایمنی در

 سفید هندي

59.  

 91بهار  2
 – 9سال 

 شماره
،25 

 *   زیاندنیاي آب
نقش میکروب ها در آبزي 

  .60 پروري و بیوتکنولوژي دریایی

  *  همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا  1391 1
کاربرد باکتریوسینهاي تولیدي 

توسط باسیلوسها در صنایع 
 غذایی

61.  

  *  اولین همایش ملی استاندارد و ایمنی در نانوفناوري  1391خرداد 1
 و آثار احتمالی نانوذرات بر سالمت

  .62 محیط زیست

استفاده از باکتري ها و فراورده هاي  *   همایش یافته هاي تحقیقاتی جهاد کشاورزي خرداد23 1391 1
  .63 زیستی آن ها در پرورش میگو

 *   اولین همایش ملی آبزي پروري ایران آذر 9-8 1390 5
بررسی مدیریت بهداشت و 

بیماري هاي میگو در مراکز تکثیر 
 و....

64.  

2 1st -3rd JUNE201 
2  MALAYSIAN SYMPOSIUM OF APPLIED BIOLOGY  

(MSAB 2012)   * 
Effect of Hot-Water 

Extract of Brown Algae on  
Immune Responses of 

Cultured Shrimp 
65.  

1 1st -3rd JUNE201 
2  MALAYSIAN SYMPOSIUM OF APPLIED BIOLOGY  

(MSAB 2012)   * 

Characterization of two 
native probiotic bacteria 

and their potential use for 
controlling Vibrio harveyi 

infection in white leg 

66.  
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shrimp (Litopenaeus 
vannamei) 

 *   دومین همایش ملی پروبیوتیک  1391 1
جداسازي و شناسایی مولکولی 

باکتري هاي موثر در تولید 
 پروبیوتیک از میگو

67.  

4 2013 Volume 12, 
Number 3 

Iranian Journal of Fisheries Sciences 
http://jifro.ir/browse.php ?a_code=A-10-819- 

2&slc_lang=en&sid=1&s w=taria 
*   

Investigation of the 
possibility use of Zataria 

multiflora (Avishan-e 
Shirazi) essence in 
control of fungal 
contamination of 
cultured  shrimp, 

Litopenaeus vannamei 

68.  

6 2013 Volume 12, 
Number 4 Iranian Journal of Fisheries Science *   

Effects of aflatoxin B1 
on growth performance, 

health indexes, 
phagocytic activity and 

histopathological 
alteration in 

Fenneropenaeus indicus 

69.  

1 2013 Volume 12, 
Number 4 Iranian Journal of Fisheries Science *   

Screening and 
evaluation of 

indigenous bacteria as 
a probiotic and 
biocontrol agent 

against Vibrio harveyi 
in Litopenaeus 

vannamei post larvae 

70.  

1 2014 Volume 13 
Number 2 Iranian Journal of Fisheries Science *   

Molecular Identification of 
Vibrio harveyi From 

Larval Stage of Pacific 
White Shrimp  

(Litopenaeus vannamei) 
Boone  

(Crustacea:Decapoda) By 
Polymerase Chain  

Reaction and 16S rDNA 
Sequencing 

71.  

3 2013  ICEM2013   * 

ISOLATION OF 
MERCURY-RESISTANT 

BACTERIA FROM 
BUSHEHR (IRAN)  AND  
COASTAL SEDIMENTS 

OPTIMIZATION OF 
SOLUBLE MERCURY  
REMOVAL BY RSM 

72.  

  *  همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور  1392دي  5 1

بررسی انواع عصاره هاي اتانلی، 
 اکالیپتوس متانلی، استونی و آبی

 کامالدولنسیس علیه باکتري
 ویبریوهاروي

73.  

  *  سومین همایش ملی کشاورزي ، آبزیان و غذا  1392 آذر 28-29 2
 بازیابی اجزاي عملگراي ضایعات

میگو و چگونگی بهره وري مفید از 
 این ضایعات

74.  

  *  سومین همایش ملی کشاورزي ، آبزیان و غذا  1392 آذر 28-29 1
استفاده از زیست حسگرها در 
زمینه کنترل کیفی و بهداشتی 

 مواد غذایی
75.  

http://jifro.ir/browse.php
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  *  سومین همایش ملی کشاورزي ، آبزیان و غذا  1392 آذر 28-29 2

بازماندگی و آسیب شناسی 
 Cochlodiniumشکوفایی 

polykrikoides در   بر الرو میگو
 شرایط آزمایشگاهی

76.  

  *  سومین همایش ملی کشاورزي ، آبزیان و غذا  1392 آذر 28-29 4

مقاومت آنتی بیوتیکی فلور 
 ویبریویی جداسازي شده از مزارع

 Litopenaeusپرورش میگوي 
vannamei  سایت حله استان

 بوشهر

77.  

  *  سومین همایش ملی کشاورزي ، آبزیان و غذا  1392 آذر 28-29 1
تولید پپتون از ضایعات صید 

  .78 ضمنی آبزیان

  *  سومین همایش ملی کشاورزي ، آبزیان و غذا  1392 آذر 28-29 1
ضرورت تدوین استانداردهاي ملی 
تولید پروبیوتیک ها (مواد زیست 

 یار) در صنعت پرورش آبزیان
79.  

 *   مین همایش ملی کشاورزي ، آبزیان و غذاسو  1392 آذر 28-29 1

بررسی اثر باکتري هاي بومی 
جداسازي شده از رسوب و 
دستگاه گوارش میگو در 

پیشگیري از بروز ویبریوزیس و 
محل پرورش میگوي  کیفیت آب

 سفیدغربی

80.  

 *   سومین همایش ملی کشاورزي ، آبزیان و غذا  1392 آذر 28-29 2

ر تغییرات ب B1تأثیر آفالتوکسین 
مانده  بافتیشناسی، میزان باقی

بافتی و میزان رشد میگوي سفید 
 Fenneropenaeusهندي )

indicus 

81.  

 *   سومین همایش ملی کشاورزي ، آبزیان و غذا  1392 آذر 28-29 2

 اثرات شکوفایی جلبکی 
Cochlodinium  

polykrikoides  بر بقا و بافت
هپاتوپانکراس و آبشش میگوي 

 Litopenaeus vannameiجوان 
 در شرایط آزمایشگاهی

82.  

 *   سومین همایش ملی کشاورزي ، آبزیان و غذا  1392 آذر 28-29 4

تعیین شاخص مقاومت آنتی 
بیوتیکی فلور طبیعی ویبریویی 

میگوي  دردو سایت شیف و دلوار
Litopenaeus vannamei  استان

 بوشهر

83.  

3 2014  CLEAN *   

Employing Response 
Surface Methodology for 
optimization of mercury 
bioremediation by Vibrio 
parahaemolyticus PG02 in 

coastal  sediments of 
Bushehr, Iran 

84.  

3 2014  International Journal of Biosciences    

The effects of brown alga, 
Sargassum glaucescensas 
(Agardeh, 1948) against 

selected  bacterial, fungal 
and yeast pathogens of 

shrimp 

85.  
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  *  دومین همایش ملی شیالت و آبزیان  1392اسفند  3
نانوتکنولوژي راهبردي نوین در 

  .86 صنعت شیالت

  1392بهمن  5
دومین همایش بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس و دهمین 

    همایش علوم و فنون دریایی

تغییرات بافتی ناشی از تغذیه با 
جیره هاي حاوي مقادیر مختلف 

در میگوي سفید   B1آفالتوکسین 
 هندي

87.  

روش هاي پیشگیري از بروز  *   همایش مرگ زودرس میگو  93اردیبهشت  1
  .88 بیماري مرگ زودرس میگو

تهیه بانک اطالعات ژنتیکی  *   کارگاه آموزشی تولید میگوي عاري از بیماري خاص  93آبان  1
  .89 میگوها و باکتري ها

2 
سال اول /شماره 

    زینتی آبزیان  1393/ فروردین2
کروم سنسینگ روشی نوین 
  .90 در کنترل بیماریهاي آبزیان

  *  چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی  1394 اردیبهشت23-24 3

ویژگیهاي فیتوشیمیایی و اثر ضد 
میکروبی گیاه زي زي فوپین 

کریستا بر ویبریوهاي جداسازي 
شده از استخرهاي پرورش 

 میگوي منطقه بوشهر

91.  

 شتاردیبه 10-8 6
 *   فرصت ها دانایی محور، خلیج فارس دریاي چهارمین همایش ملی توسعه  1394

تولید میگوي عاري از بیماري 
راهکاري براي توسعه کمی و کیفی 

 صنعت میگوي کشور
92.  

  1394 خرداد 5-3 1
نهمین همایش ملی بیوتکنولوژي جمهوري اسالمی  اولین همایش بین المللی و

  *  ایران

رایط رشد باکتري بهینه سازي ش
 Bacillusپروبیوتیک بومی 

subtilisIS02  مورد استفاده در
 صنایع تکثیر و پرورش میگو

93.  

  1394 خرداد 5-3 3
نهمین همایش ملی بیوتکنولوژي جمهوري اسالمی  اولین همایش بین المللی و

  *  ایران

Isolation of Mercury-
Resistant Bacteria from 

Bushehr Coastal Sediments 
and Optimization of 

Soluble Mercury 
bioremediation by RSM 

94.  

3 
 1شماره  19سال 

سال  1-14صفحه 
1395 

    طب جنوب . 

بررسی اثر ضد باکتریایی بسترهاي 
فیلتر سرامیکی پوشش یافته با نانو 

ذرات نقره در کنترل باکتري 
 ).Bacillus spp(باسیلوس

95.  

  *  همین کنگره بین المللی میکروبیولوژيشانزد  2015اگوست  27-25 2

Antimicrobial activity 
Aqueous Extract of 

Eucalyptus Camaldulensis 
against Vibrio harveyi  in 
Different salinities and 

Different time and 
temperatures 

96.  

3 2015 7(2): 52-
56 Biological Forum – An  International Journal *   

Antimicrobial activity of 
Prosopis stephanin and 

isolated Vibrio from  
Lantana camara on  

aquaculture in Delvar 
region, Bushehr, Iran 

97.  

3 July 2015  First International Congress of Healthy  Agriculture  *  
Antimicrobial activity of 
Prosopis stephanin and 

Lantana Camara on isolated 
98.  
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vibrio from  aquaculture in 
Delvar region 

3 2016 1–13 Aquaculture Research *   

Antibacterial activity of 
immobilized silver  

nanoparticles on TEPA-
Den-SiO2 against shrimp 

pathogen, Vibrio sp. 
Persian1 

99.  

3 2016 74 (17 
29) Aquacultural engineering *   

Application of silver 
nanoparticles immobilized 

on TEPA-Den-SiO2 as 
water filter media for 

bacteria disinfection in 
culture of penaeid shrimp 

larvae 

100.  

  *  نهمین همایش ملی آبزیان ،کشاورزي و غذا  95 اردیبهشت 30 3
بررسی میزان رشد جلبک 

ایزوکرایسیس در شرایط مختلف  
 نوري

101.  

  *  نهمین همایش ملی آبزیان ،کشاورزي و غذا  95 اردیبهشت 30 3
مروري بر اصول مدیریت تغذیه در 

  .102 مزارع پرورش میگو

  *  نهمین همایش ملی آبزیان ،کشاورزي و غذا  95 اردیبهشت 30 2
معرفی صنعت  پرورش میگو در 

  .103 وراکواد

  *  نهمین همایش ملی آبزیان ،کشاورزي و غذا  95اردیبهشت 30 5

شناسایی جمعیتهاي مختلف نسل 
 صفر میگوي سفید غربی

(Litopenaeus vannamei: 
Boone, 1931) عاري از بیماري 

 Specific Pathogenic) خاص
Free) 

104.  

  *  نهمین همایش ملی آبزیان ،کشاورزي و غذا  95 اردیبهشت 30 3

ررسی غنی سازي آرتمیا ب
 و0/5، 1فرانسیسکا بالغ با غلظتهاي 

گرم امولسیون اسیدهاي چرب 2
 غیر اشباع

105.  

  .106 ایمنی زیستی در پرورش میگو  *  نهمین همایش ملی آبزیان ،کشاورزي و غذا  95 اردیبهشت 30 3

  *  نهمین همایش ملی آبزیان ،کشاورزي و غذا  95 اردیبهشت 30 5
ا آنتی بیوتیکه بررسی تاثیرمصرف

سالمت  در مزارع پرورش میگو بر
 انسان و محیط زیست

107.  

  *  نهمین همایش ملی آبزیان ،کشاورزي و غذا  95اردیبهشت 30 3
اثرات زیست محیطی توسعه 

پرورش ماهی در قفس در سواحل  
 استان بوشهر

108.  

  *  نهمین همایش ملی آبزیان ،کشاورزي و غذا  95 اردیبهشت 30 1
عیت تشکیل الیه زیستی بررسی وض

در کانال ورودي و خروجی یکی از 
 صنایع ساحلی استان بوشهر

109.  

  *  نهمین همایش ملی آبزیان ،کشاورزي و غذا  95 اردیبهشت 30 1

پایش باکتري عامل بیماري  بیماري 
نکروز عفونی هپاتوپانکراس در 

غذاي میگوهاي سفیدغربی عاري از 
 بیماري خاص

110.  

 *   نهمین همایش ملی آبزیان، کشاورزي و غذا  95 اردیبهشت 30 1
اثر پروبیوتیک بومی تک سل بر 
روي آنزیم هاي گوارشی میگوي 

 سفید غربی
111.  
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  *  نهمین همایش ملی آبزیان ،کشاورزي و غذا  95 اردیبهشت 30 1

مقایسه اثر پروبیوتیک بومی تک 
 سل بر روي شاخص هاي رشد

میگوي سفید غربی به دو روش 
 اسپري بر جیره غذایی مخلوط و

112.  

  *  نهمین همایش ملی آبزیان ،کشاورزي و غذا  95 اردیبهشت 30 1
بررسی عوامل احتمالی زمینه ساز 
ایجاد خوردگی در صنایع ساحلی 

 استان بوشهر
113.  

  *  نهمین همایش ملی آبزیان ،کشاورزي و غذا  95 اردیبهشت 30 1

 شناسایی مولکولی ویبریو اونسی
)Vibrio owensii(  در آب محل

پرورش میگوي سفیدغربی استان 
 بوشهر

114.  

  *  نهمین همایش ملی آبزیان ،کشاورزي و غذا  95 اردیبهشت 30 1
میکروارگانیسم ها در استخرهاي 

  .115 پرورش آبزیان

  *  نهمین همایش ملی آبزیان ،کشاورزي و غذا  95 اردیبهشت 30 1

جداسازي و شناسایی باکتري 
 Vibrio(یتودو ویبریو نیگریپولکر

nigripulchritudo(  عامل
سندروم تابستان در میگوي سفید 

 غربی استان بوشهر

116.  

  *  نهمین همایش ملی آبزیان ،کشاورزي و غذا  95 اردیبهشت 30 3

فراوانی گونههاي آسپرجیلوسی و 
میزان آفالتوکسینهاي موجود در 
غذاي کنسانتره مورد استفاده در 

ان مزارع پرورش میگو در است
 بوشهر

117.  

  *  نهمین همایش ملی آبزیان ،کشاورزي و غذا  95 اردیبهشت 30 3

هاي فوزاریومی و  فراوانی گونه
میزان فومونیزینهاي موجود در 

غذاي کنسانتره مورد استفاده در 
 مزارع پرورش میگو در استان

 بوشهر

118.  

  *  نهمین همایش ملی آبزیان ،کشاورزي و غذا  95 اردیبهشت 30 6

ی اثرواکسن تهیه شده به بررس
 و روش اشعه گاما  بر راندمان تولید

مقاومت به بیماري لکه سفید در 
 i میگوهاي سفید غربی

119.  

   * فصلنامه ترویجی میگو و سخت پوستان  1شماره  1395بهار  3
اهمیت اجراي ایمنی زیستی در 

طراحی سایت و استخرهاي پرورش 
 میگو

120.  

   * ترویجی میگو و سخت پوستان فصلنامه  1شماره  1395بهار  4
بهگزینی و اصالح نژاد میگوهاي 

خانواده پنائیده با تأکید بر میگوي 
 وانامی

121.  

 
، بهار 1شماره  ،1دوره 

   * فصلنامه ترویجی میگو و سخت پوستان  1395
آشنایی با بیماري ویبریوزیس ناشی 

  .122 از ویبریو هاروي در میگو

 
، 2، شماره 1، دوره 

   * فصلنامه ترویجی میگو و سخت پوستان  1395تابستان 
اهمیت مدیریت غذادهی در پرورش 

  .123 میگو

 15-14 Decembe  r 
2015  MECAA Middle East and Centeral  Asia Aquaculture  *  

REMOVAL OF 
PATHOGENIC Vibrio sp.  

Persian1 FROM 
SEAWATER IN SHRIMP 
CULTURE BY SILVER 

124.  
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NANOPARTICLES 
IMMOBILIZED ON 
TEPA-DEN-SIO2 AS  

WATER FILTER MEDIA 

 15-14 Decembe  r 
2015  MECAA Middle East and Centeral  Asia Aquaculture  *  

Preliminary study in 
shrimp attenuated WSSV  

vaccine Gamam irradiation 
125.  

 15-14 Decembe  r 
2015  MECAA Middle East and Centeral  Asia Aquaculture  *  

Development specific 
pathogen Free (SPF)  
shrimp Litopenaeus 

vannamei in Iran 
126.  

3 July  29 2016 
Published  online  Aquaculter International *   

Assessment of antibacterial 
activity of two different 
sizes of colloidal silver 
nanoparticle (cAgNPs) 
against Vibrio harveyi 
isolated from shrimp 
Litopenaeus vannamei 

127.  

1 Volume 20(11):71 
2-719, 2016  Online Journal of  Veterinary Research *   

Effect of probiotic Bacillus 
subtilis IS02 of Litopenaeus 

vannamei shrimp on 
pathogenic Vibrio harveyi 

128.  

5 2017 Volume 48, 
Issue 10  Aquaculture Research *   

Growth parameters of 
whiteleg shrimp 

Litopenaeus vannamei and 
red seaweed Gracilaria 
corticata in integrated 

culturing method under 
zero water exchange system 

129.  

 11سال-1396، 5
   * پروري نشریه توسعه آبزي  3 شماره

بررسی میزان رشد، تولید آگار 
و ترکیبات مغذي در جلبک 
گراسیالریا در پرورش توام با 

 میگوي سفید غربی تحت پرورش
 بدون تعویض آب

130.  

5 2018-Vol. 17, Issue 
3  Iranian Journal of fisheries science *   

Nitrogen and phosphorous 
budget for integrated 
culture of Litopenaeus 

vannamei with red sea algae 
under zero exchange 

condition 

131.  

اول  دوره -1395 2
   * فصلنامه ترویجی میگو و سخت پوستان  4شماره 

اهمیت سموم قارچی در صنعت 
  .132 پرورش میگو

شماره  -2دوره -1396 1
   * فصلنامه ترویجی میگو و سخت پوستان  2

ازیس آشنایی با میکروسپوریدی
هپاتوپانکراس )سندروم مدفوع 

 سفید میگو(
133.  

3 2018;7(4):311-
319  Journal of Fisheries Science and Technology    

Application of Porous 
Ceramic Substrates 
Containing Silver 

Nanoparticles in Water 
Filtration System for 

Infection Control of Vibrio 
harveyi in White Leg 
Shrimp (Litopenaeus 

vannamei) 

134.  

، 27دوره -1397 5
   * مجله علمی شیالت ایران   5شماره 

جداسازي و شناسایی مولکولی 
باکتري ویبریو هاروي از 

ماهی باس دریایی از مزارع 
135.  
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 -استانهاي جنوبی کشور
 ایران

  *  همایش ملی تغذیه آبزیان با غذاي زنده  1397 مهر 10 5
له کردن زیستی غذاي زنده، کپسو

یک روش موثر در واکسیناسیون 
 ماهی علیه ویبریوزیس

136.  

  *  چهارمین همایش ملی میگو  1397 اسفند 1-2 3
اهمیت مطالعه هیستوپاتولوژیک و 
آماده سازي بافت هاي میگو براي 

 مطالعات آسیب شناسی
137.  

  *  آبزي پروري در محیط هاي محصور  1397 آذر 21-20 1

موردي بروز تلفات ناشی از  گزارش
باکتري استرپتو کوکوس در ماهی 

 Lates(باس دریایی آسیایی
calcarifer(  پرورشی در قفس

استان  -شناور آبهاي خلیج فارس 
 بوشهرـ بندر دیر

138.  

5 
دوره پانزدهم، 

، زمستان 4شماره 
1398 

   * مجله دامپزشکی ایران 

بررسی نقش باکتري ویبریو هاروي 
هی باس دریایی در تلفات ما

در  )Lates calcarifer(آسیایی
مزارع استان هاي جنوبی کشور به 
روش کشت و واکنش زنجیره اي 

 پلی مراز

139.  

1 
5-7 May 2018  

 اردیبهشت 15-17
1397 

 6th Asian Federation of Societies for Lactic Acid Bacteria 
International Sy  mposium  (AFSLAB Sym )2018    * 

The technical knowledge of 
the production of  native 

bacterial probiotics for use 
in Litopenaeus  vannamei  

shrimp industry 

140.  

3 
2019,Vol.8, 
No.6, pp: 
1206-1209 

 Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry    

Antibacterial activity of 
aqueous extract of 

Eucalyptus camaldulensis in 
different salinity and 

temperature against Vibrio 
harveyi (PTCC1755) and 

Vibrio alginolyticus 
(MK641453.1) 

141.  

    نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران  1398 بهمن 30 5

اولین مطالعه واکسن اتوژن 
ز ویبریو ویبریوزیس ناشی ا

هاروي در باس دریایی آسیایی 
 در ایران

142.  

 پذیرش  1398 5
   * محیط زیست جانوري چاپ

بررسی اثر ریزپوشانی باکتري 
الکتوباسیلوس پالنتاروم با آلژین 

شد و رات/کیتوزان بر شاخص هاي 
ماهی  فعالیت آنزیمهاي گوارشی
 باس دریایی آسیایی

143.  

 پذیرش  1398 1
    ایرانمجله علمی شیالت  چاپ

مقایسه روش هاي مختلف آماده 
کردن جیره خوراك فراسودمند 
حاوي پروبیوتیک بومی تک سل 
بر شاخص هاي رشد پست الرو 

 میگوي سفید غربی

144.  

 پذیرش  1398 1
    مجله توسعه آبزي پروري چاپ

تاثیر جیـره حـاوي 
  .Bacillus subtilis 145پروبیوتیـک
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IS02   ،بـرشاخص هاي سالمتی
ـتم ایمنـی و عملکرد سیس

پیشـگیري ازبیماري لکه سفید در 
 میگوي سفید غربی

 پذیرش  1398 1
   * نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران چاپ

فعالیت مهارکنندگی پروبیوتیک 
بومی باسیلوس والیسمورتیس 

علیه ویبریو هاروي تحت 
شرایط آزمایشگاهی و بالینی 

 میگوي سفید غربی در

146.  

 پذیرش 2020 3
    Iranian Journal of Fisheries Science پچا

Molecular identification 
of Vibrio species in 
waste water urban 

effluent of Persian Gulf: 
Implications for shrimp 

industry 

147.  
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  کتب و سایر آثار منتشر شده:

 ردیف عنوان نوع* ناشر تاریخ چاپ

1381 
پژوهشکده میگوي 

 کشور
 1 اثرات سمی آفت کش هاي کشاورزي بر آبزیان جمهتر

1382 
پژوهشکده میگوي 

 کشور
 2 بیماري هاي قارچی ماهیان ترجمه

1383 
پژوهشکده میگوي 

 کشور
 3 پروبیوتیک ها در آبزي پروري ترجمه

1385 
پژوهشکده میگوي 

 کشور
 4 نقش کنترل زیستی در آبزي پروري و کاربرد آن ترجمه

 5 آب -جلد اول-روش هاي آزمایشگاهی آنالیز آب، خاك و هوا  ترجمه(کتاب) 1000 1386
 6 هوا -جلد سوم-روش هاي آزمایشگاهی آنالیز آب، خاك و هوا  کتاب)ترجمه( 2000 1388

1388 
پژوهشکده میگوي 

 کشور
 ترجمه

شکوفایی مضر پالنکتونی و نقش جمعیت هاي پالنکتونی درکنترل 
 کیفیت آب مزارع پرورش میگو

7 

 کتاب)تالیف( 3000 1388
 -روش هاي  آنالیز آزمایشگاهی در مطالعات محیط زیست

 دانشگاه آزاد اسالمی
8 

 کتاب)تالیف( 2000 1389
دانشگاه آزاد  -نوموسیستوزیس روشهاي تشخیص و شناسایی

 اسالمی
9 

 راهنماي کار عملی -جزوه دارو -معاونت غذا  1389-90
هوازي و بی هوازي اختیاري  شمارش کلی باکتري هاي هتروتروف

 در آب دریا
10 

 11 شمارش کلی باکتري هاي میگو راهنماي کار عملی -جزوه دارو -معاونت غذا  1389-90

 12 شمارش کلی باکتري هاي خانواده ویبریوناسه در میگو راهنماي کار عملی -جزوه دارو -معاونت غذا  1389-90

 13 شمارش کلی باکتري هاي خانواده ویبریوناسه در آب دریا نماي کار عملیراه -جزوه دارو -معاونت غذا  1389-90

 14 روش هاي مولکولی شناسایی میکروارگانیسم ها در خاك ترجمه و تالیف دانشگاه آزاد 1386
 15 چرخه میکروبی عناصر در آب ترجمه و تالیف دانشگاه آزاد 1386
 16 انوفناوريایمنی در ن ترجمه و تالیف دانشگاه آزاد 1386

 17 کاربرد آرکی باکترها در نانوتکنولوژي ترجمه و تالیف دانشگاه آزاد 1386

 ترجمه و تالیف دانشگاه آزاد 1387
پلیمرازهاي مقاوم به DNAمروري بر واکنش زنجیره اي پلی مراز ،

 حرارت و تکنیک میکرواري
18 

 19 اکتري هامروري بر سرطان زایی ب ترجمه و تالیف دانشگاه آزاد 1387

اداره استاندارد و  1389
 تحقیقات صنعتی ایران

 ترجمه و تالیف
  Ceramiumآزمون بازدارندگی رشد ماکرو جلبک -کیفیت آب 

tenuicorne در آب شور و آب لب شور 
20 

اداره استاندارد و  1390
 تحقیقات صنعتی ایران

 تدوین استاندارد ملی

آماده سازي آزمایه، -اممیکرو بیولوژي مواد غذایی و خوراك د
سوسپانسیون اولیه و رقت هاي اعشاري جهت آزمون 

: مقررات ویژه جهت آماده سازي شیر و  5قسمت  -میکروبیولوژي
 فراورده هاي آن

21 

اداره استاندارد و  1392
 تحقیقات صنعتی ایران

 تدوین استاندارد ملی
 مرحله آماده سازي-میکروبیولوژي مواد غذایی و خوراك دام

 روش هاي نمونه برداري -اولیه
22 

موسسه تحقیقات علوم  1395
 شیالتی کشور

 23 کاربرد زیستیارها )پروبیوتیکها(  در آبزیپروري نوین تالیف )ویراستار علمی(
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اداره استاندارد و  1394 
 تحقیقات صنعتی ایران 

  تدوین استاندارد ملی
روش هاي اصول انتخاب و معیارهاي صحه گذاري  -مواد غذایی

 شناسایی واریته گیاهی با استفاده از اسیدنوکلئیک اختصاصی 
 24 

اداره استاندارد و  1395 
 تحقیقات صنعتی ایران 

  تدوین استاندارد ملی
 -شرایط بهداشتی -واحدهاي تولیدي شیر و فراورده هاي آن

 راهنما  -بازرسی و نمونه برداري
 25 

مرکز آموزش جهاد  1392 
 کشاورزي 

  وین استاندارد شغلیتد
طراحی استانداردهاي شغلی تکنسین بهداشت تکثیر و پرورش 

  میگو
 26 

مرکز آموزش جهاد  1392 
 کشاورزي 

 27   طراحی استانداردهاي شغلی مدیر مزرعه پرورش میگو  تدوین استاندارد شغلی

اداره استاندارد و  1396 
 تحقیقات صنعتی ایران 

  تدوین استاندارد ملی
 -تعیین تجزیه پذیري بوسیله میکروارگانیسم  -چرم «تاندارد اس

 » روش آزمون
 28 

 1398 
 تدوین مقررات ملی  سازمان دامپزشکی 

 اري وپرورش میگوي عاري از بیماريضوابط بهداشتی مرکز نگهد
 )III/ 98/02( خاص

 29 

  
  

 سرپرستی پایان نامه هاي دانشجویی 

 نعنوا دوره تحصیلی دانشگاه سمت
 

 کارشناسی ارشد خلیج فارس مشاور
تاثیر نانوفیلترهاي نقره بر بار باکتریایی آب مراکز تکثیر میگوي سفید غربی به منظور  

 1 کنترل آلودگی ناشی از باکتري ویبریو هاروي

 کارشناسی ارشد خلیج فارس راهنما
آب محل بررسی اثر عصاره چاي سبز در پیشگیري از ویبریوزیس و بار باکتریایی 

 2 پرورش میگوي پا سفید

 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون راهنما
امکان سنجی بکارگیري عصاره اکالیپتوس در پیشگیري از بروز بیماري ویبریوزیس در 

 3 میگوي سفید غربی استان بوشهر

 4 اري، ترکیب شیمیایی و شاخص میکروبی میگوي شور خشک سر تیزبررسی زمان ماندگ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز مشاور

بهینه سازي شرایط رشد باکتري هاي پروبیوتیکی بومی صنعت تکثیر و پرورش میگو با  کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات واحد بوشهر راهنما
 RSM( 5( استفاده از روش سطح پاسخ

 6 اثر شکوفایی جلبکی ککلودینیوم در بازماندگی میگوي سفیدغربی کارشناسی ارشد هردانشگاه آزاد اسالمی واحد بوش راهنما

 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر مشاور
له ح(تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه هاي باکتري ویبریو در سایت هاي پرورش 

 میگوي سفید غربی در استان بوشهر )،شیف، دلوار، مند
7 

 دکتراي تخصصی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور نماراه
 پژوهش محور

مطالعه اثر پروبیوتیک هاي بومی بر میزان بقا، آنزیم هاي گوارشی و تاثیر بیان ژن 
 پروبیوتیک انتخابی بر سیسشتم ایمنی میگوي سفید غربی

8 

 دکتراي تخصصی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور مشاور
 پژوهش محور

  Entromorphaجلبک سبز Gracilaria corticataاثرات جلبک قرمز بررسی 
flexuosa 9 بر کیفیت آب و رشد میگوي پاسفید در سیستم پرورش بدون تعویض آب 

 دکتراي تخصصی دانشگاه هرمزگان راهنما
 کارایی فیلترهاي محتوي دانه هاي سیلیسی پوشش داده شده با نانوذرات نقره در

 از آب مورد استفاده در سیستم پرورش ).Vibrio sp(یبریو دایش باکتري جنس وز
 الرو میگوي پاسفید غربی

10 

 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر راهنما
 مطالعه اثر باکتري بومی دریایی بر شاخص هاي رشد، بقاء و آنزیم گوارشی میگوي

 11 فید غربیس

 دکتراي تخصصی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور مشاور
 پژوهش محور

تاثیر استفاده از تکنیک بیوفالك بر پاسخ هاي ایمنی، کیفیت آب و بار باکتري ویبریو 
 هاروي در پرورش میگوي سفید غربی

12 

 کارشناسی ارشد خرد -موسسه آموزش عالی مشاور
 تعیین میزان نیتریت و نیترات در فراورده هاي گوشتی قرمز و استفاده از نایسین به

 عنوان جایگزین جهت کاهش کاهش اثرات زیان آور نیترات و نیتریت
13 

بر گونه هاي ) Goncharovia popovii(اثر اسانس و عصاره گیاه دارویی شبه مرزه  کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد استهبان مشاور
 14 باکتري جنس ویبریو جداسازي شده از استخرهاي پرورش میگوي بوشهر
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 دکتراي تخصصی دانشگاه شهید چمران اهولز اورمش
و بررسی حدت جدایه هاي ویبریو هاروي جداشده از ماهی باس دریایی آسیایی پروشی 

 و بررسی اثر محافظت کنندگی باکترین تهیه شده از جدایه هاي حاد
15 

 دکتراي تخصصی دانشگاه شیراز مشاور
ز  ا ریـنتاروم و باسیلوس سوبتیلیس باثر ریزپوشانی پروبیوتیک هاي الکتوباسیلوس پال

 16 بـاس آسـیایی  سیپروبیـوتیکی در مـ اهی  ذرات آلژینات/کیتوزان بر توان

جداسازي و غربالگري باکتریوفاژهاي دریایی به منظور کاربرد در پیشگیري از بروز  دکتراي تخصصی دانشگاه علوم و تحقیقات فارس راهنما
 17 سفید غربی بیماري ویبریوزیس در میگوي

 دکتراي تخصصی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس مشاور
بر پیشگیري از بروز ) Juglans regia L( مطالعه اثر عصاره  برگ درخت گردو ایرانی

 ویبریوزیس، شاخص هاي رشد و سیستم ایمنی میگوي سفید غربی 
18 

 دکتراي تخصصی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس مشاور
در   Vibrio harveyiبر باکتري  Holothuria Parvaار دریایی تاثیر عصاره خی

 با تاکید بر تغییرات سیستم ایمنی  میگوي سفید غربی
19 

 دکتراي تخصصی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس مشاور
 بر شاخص هاي ایمنی و آلودگی هاي  Solen vaginaتاثیر عصاره صدف دو کفه اي 

 ید غربی  باکتریایی در پست الرو میگوي سف
20 

  
  

 فعالیت هاي تولیدي منتج از اجراي طرح ها و پروژه هاي تحقیقاتی 

  
 ردیف  عنوان   )واحد  ( 1398تا سال  میزان تولید

 1    تولید  نیمه صنعتی و صنعتی پروبیوتیک بومی هشت تن 

  
 تشویقات و جوایز علمی:  -18

  
 ردیف مورد اعطا کننده تاریخ اعطا

 1 لوح تقدیر دانشجوي ممتاز رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 1375-76لی سال تحصی

 2 لوح تقدیر فارغ التحصیل ممتاز رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 1376-77سال تحصیلی 

 3 لوح تقدیر دانشجوي ممتاز معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1378-79سال تحصیلی 

 4 تدوین مقاالت علمی و گزارش هاي فنی وي کشورریاست و معاونت پژوهشکده میگ 1382

 ریاست پژوهشکده میگوي کشور 1386
لوح تقدیر همکاري در اجراي پروژه بهداشت و بیماري 

 هاي میکو
5 

 6 لوح تقدیر پژوهشگر نمونه ریاست پژوهشکده میگوي کشور 1386

 7 تقدیر نامه   جهت ارائه سمینار ریاست پژوهشکده میگوي کشور 1386

 ریاست پژوهشکده میگوي کشور 1388
  III 17025تقدیر نامه جهت اخذ گواهینامه استاندارد 

 آزمایشگاههاي پژوهشکده میگوي کشور
8 

 9 کارشناس نمونه استان استانداري بوشهر 1387

 10 سمینار  برتر پژوهشکده تقدیر نامه ریاست پژوهشکده میگوي کشور 1388

 11 سخنران برتر سالمیریاست دانشگاه آزاد ا 1391

 12 پژوهشگر برتر هفته پژوهش ریاست سازمان جهاد کشاورزي 1391

 13 برتر هفته پژوهش) هیات علمی(پژوهشگر  استاندار بوشهر 1391
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 14 لوح تقدیر پژوهشگر نمونه ریاست پژوهشکده میگوي کشور 1392

 15 پژوهشگر برتر هفته پژوهش ریاست سازمان جهاد کشاورزي 1393

 16 لوح تقدیر انتقال دانش فنی پروبیوتیک ریاست موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 1393

 17 لوح سپاس تدوین استاندارد ملی مدیر کل استاندارد استان بوشهر 1393

 18 پژوهشگر برتر هفته دولت ریاست سازمان جهاد کشاورزي 1394

 ریاست موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 1395
یابی ساالنه آزمایشگاه هاي شبکه آزمایشگاهی ارز

 1394فناوري هاي راهبردي 
19 

 ریاست موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 1396
ارزیابی ساالنه آزمایشگاه هاي شبکه آزمایشگاهی 

 1395فناوري هاي راهبردي 
20 

 21 رویداد هفته نانوفناوري رییس بنیاد نخبگان  استان بوشهر 1395

 22 پژوهشکده برتر س پژوهشکده میگوي کشورریی 1395

 23 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور هیات علمی برتر ریاست موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 1396

1396 
معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و 

 ترویج کشاورزي
فناور برتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي 

1396 
24 

 25 لوح تقدیر تجاري سازي پروبیوتیک میگو معاونت ترویج موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 1397

 26 هفته پژوهشلوح تقدیر  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 1398

 مرکز تحقیقات سیاست هاي علمی کشور 1398
ی ن علم(گفتماترویج علم یونسکو در برگزیده کرسی 

 زنان پیشرو)
27 

  
 علمی و پژوهشی داخلی و خارجی:   …ها و ه جامع ، شوراها ، کمیسیونها، کمیتي با مهمکار -19

  

 ماه  مدت عضویت به سمت* 
تاریخ 
 عضویت 

 ردیف  عنوان 

  عضو
 - 

 1  دومین همایش میگو  81/5/15 

 88/7/8  -  عضو 
کارگروه تدوین نقشه علمی  ( کمیته شیالت و آبزیان استانداري بوشهر

  )شهراستان بو
 2 

  داور
 تا کنون 

 3  مجله علمی پژوهشی طب جنوب  1388 

 عضو 
 تا کنون 

 4  شوراي پژوهشی پژوهشکده میگوي کشور  1384 

 کمیته اجرایی 
  

 5  سومین همایش ملی میگو  1389 

 1389  -  داور  -عضو
دویست و نود و سومین اجالسیه کمیته ملی استاندارد میکروبیولوژي و 

 ي بیولوژ
 6 

 1390  تا کنون  رئیس کمیسیون 

آماده سازي آزمایه، -میکرو بیولوژي مواد غذایی و خوراك دام
 -سوسپانسیون اولیه و رقت هاي اعشاري جهت آزمون میکروبیولوژي

 : مقررات ویژه جهت آماده سازي شیر و فراورده هاي آن  5قسمت 
 7 
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 1390  -  نماینده پژوهشکده میگوي کشور 
مرکز ملی ذخایر  -در شبکه ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران عضویت 

 ژنتیکی و زیستی ایران 
 8 

 9  کمیته علمی همایش ملی بهداشت و ایمنی در غذا  91/1/22  91/8/25  عضو پانل  -هیات داوران

 10  کمیته علمی همایش ملی غذا و آبزیان  1391   1391آذر  هیات داوران 

 1393  تا کنون  عضو
عضو کارگروه تخصصی بهداشت و بیماریهاي عفونی موسسه تحقیقات 

 علوم شیالتی کشور 
 11 

  عضو
 تا کنون 

 12  استان بوشهر علوم دریایی و زیست فناوري عضو کمیته علمی تخصصی  1394 

 94اردیبهشت   عضو
خرداد 

  93ماه
 13  عضو کمیته اجرایی نخستین همایش ملی ساخت، تولید و توزیع 

 14  کمیته علمی همایش ملی پنجمین همایش ملی کشاورزي، ابزیان و غذا   1394بهمن  95اردیبهشت  هیات داوران 

  
 :تدریسسوابق 

  مقطع تدریس 

 سال تحصیلی  نام درس  تعداد واحد 

 نمیسال تحصیلی 
 

ت 
یال

حص
ت

لی
می

تک
ی 

اس
شن

کار
 

نی
ردا

کا
 

 اول   دوم 

 1  *    92-91  میکروبیولوژي صنعتی  3      * 

 2  *    93-92  وژي صنعتی میکروبیول 3      * 

 3    *  93-92  انگل شناسی موادغذایی  2    *   

 4    *  93-92  بیماریهاي انگلی دام  2  *     

 5    *  93-94 میکروبیولوژي صنعتی  3      * 

 6  *    93-94 انگل شناسی موادغذایی  2    *   

 7    *  93-94 انگل شناسی موادغذایی  2    *   

 8      94-95 میکروبیولوژي صنعتی  3      * 

 9  *    95-96 میکروبیولوژي صنعتی  3      * 

 10  *    96-97 میکروبیولوژي صنعتی  3      * 

 11    *  96-97 میکروبیولوژي صنعتی  3      * 
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  آموزشیمشارکت در راه اندازي کارگاه هاي شرکت یا 
  

ر عنوان فعالیت تاریخ انجام فعالیت 
ف

دی
 

  .1  کارگاه آموزشی پالنکتون شناسی تکمیلی   1381

  .2  کارگاه آموزشی بیماري لکه سفید میگو   1381

  .3 آموزشی بیماریهاي زئونوز  کارگاه   1383

  .PCR    4کارگاه آموزشی     1384

  PCRکارگاه آموزشی آشنایی با کیت تشخیص بیماریهاي ویروسی توسط    1384
5.  

 کارگاه آموزشی اپیدمیولوژي آبزیان    1385
6.  

 ، ISO/17025کارگاه آموزشی الزامات استاندارد    1385
7.  

  )اثرات زیست محیطی رزیابی( EIAکارگاه آموزشی آشنایی با    1385
8.  

 ،  ISO/17025تخمین عدم قطعیت اندازه گیري در آزمایشگاههاي آزمون  کارگاه آموزشی   1385
9.  

   ISO/17025کارگاه آموزشی صحه گذاري روش هاي آزمون مطابق با استاندارد   1386
10.  

 کارگاه آموزشی جمع آوري و بررسی انگل هاي ماهیان و تهیه نمونه جهت ایجاد موزه انگل شناسی    1386
11.  

 کارگاه آموزشی الزامات بهداشتی و تکثیر وپرورش میگوي وانامی    1386
12.  

 دوره آموزشی ارتقاي کیفیت آزمایشگاهها    1387
13.  

 دوره آموزشی بهداشت و ایمنی کار در آزمایشگاه    1387
14.  

    ISO 9001دوره آموزشی آشنایی با استاندارد    1388
15.  

 ت بوشهر ،اثر کشند قرمز در پرورش میگو دوره آموزشی ، شیال   1388
16.  

 کارگاه آموزشی زیستگاههاي مصنوعی و بررسی اثرات آن در حفظ محیط زیست    1388
17.  

 کارگاه آموزشی آنالیز مولکولی و کلونینگ    1389
18.  

89/09/09 Culture collections: standard method for long term preservation of    
microorganismas workshop 

19.  

  .Health & safety in laboratory course 20 89اسفند 

  .21 کارگاه آموزشی آشنایی با روش ها و مراحل تدوین استاندارد هاي کارخانه اي، ملی و بین المللی    91/03/04

91/02/03  Internal audit of laboratory quality management system accordance with    
 ISO/IEC 17027:2005 course 

22.  

  .23  کارگاه آموزشی واکسینولوژي و روش هاي عملی تولید واکسن   10/18/.91

  .24 دوره آموزشی غیرحضوري قوانین و مقررات مرتبط با سالمت اداري    91/12/10

19 III 2013  
92/10/30 

  Participated in shrimp inbreeding and genetic improvement workshop
   

25.  
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93/11/16   Disease ad health management in shrimp farming with emphasis on WSD & EMS  
workshop 

26.  

93/11/25   Intensive shrimp faming collaborated with Asian Pacific (WAS) workshop
   

27.  

  .28  ش مرگ زودرس میگوهمای   31/ 93/2

  .29 مدیریت هوادهی در استخرهاي پرورش میگو    93/12/16

93/8/6 
93/8/20 

  .30 کارگاه آموزشی مبانی تولید میگوي عاري از بیماري خاص ویژه بهره برداران   

94/02/29   Moxotrophic system, a new way to grow shrimp optimum cartingcapacity
   

31.  

94/03/04   Pond preparation & stocking in shrimp farming   32.  

  .33 ایمنی در آزمایشگاه ها    94/06/18

  .34 کارگاه آموزشی مدیریت پرورش میگو    95/02/28

  .35 کارگاه آموزشی تغذیه در مزارع پرورش میگو    95/05/24

  .36 یند تدوین استاندارد هاي ملی کارگاه آموزشی آشنایی با فرا   95/06/01

  .37 باید ها و نبایدها -راه اندازي دوره آموزشی نانوتکنولوژي ایمن   95/09/24

  .38 راه اندازي دوره آموزشی آشنایی با کاربردهاي فناوري نانو در صنعت کشاورزي    95/09/22

  .39 وز بیماري کارگاه آموزشی الزامات پرورش میگو در شرایط بر   95/10/28

95/12/06   Nursery and growth  out management in Asian seabass cage farming course
   

40.  

95/12/07 
National Consultation workshop to improve knowledge of Iranian experts about 

   emerging disease with emphasis on AHPND 41.  

  .42 رگاه آموزشی مدیریت آب و نقش تصفیه کننده هاي زیستی در مزارع پرورش میگو کا   95/12/09

  .43 دوره آموزشی آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد و روند تدوین استاندارد هاي بین المللی    95/12/10

96/02/12 
لی بر اساس استاندارد ملی ایران به دوره آموزشی روش اجرایی نحوه ي تدوین و آیین نگارش استانداردهاي م 

  5شماره 
44.  

  .45 راه اندازي و مدرس کارگاه آموزشی ترویجی کاربرد پروبیوتیک در صنعت میگو    1396

  .46 کارگاه آموزشی اندازه شناسی و کالیبراسیون و کاربرد آن در صنعت    96/02/19

  .47 ید ماشین آالت  صنعتی و آزمایشگاهی دوره آموزشی فنون سیستمی سفارش و خر   96/02/19

  .48 کارگاه آموزشی دستورکار آزمایشگاه پالنکتون    96/02/19

  .49  (GeneAlex and MEGA)کارگاه آموزشی  نرم افزارهاي کاربردي ژنتیک    96/02/19

  .50  کارگاه آموزشی روش هاي نوین استخراج از نمونه هاي زیست محیطی   96/02/19

  .51 کارگاه آموزشی روش هاي نمونه برداري و شناسایی کف زیان و اندازه گیري فاکتورهاي رسوب    96/02/19

  .II  52دوره آموزشی آشنایی با آزمون مهارت    96/02/20

  .53 دوره آموزشی پیشگیري و کنترل عارضه سرقرمزي در میگوي پرورشی    96/02/27

  .54 ی مدیریت آماده سازي و ارزیابی کنترل کیفی بچه میگو در استخرهاي پرورش میگو کارگاه آموزش   96/02/30

  .55 کارگاه آموزشی مدیریت بهداشت و پیشگیري از بیماریها در مزارع پرورش میگو با تاکید بر بیماري لکه سفید   96/04/20

  .56 ارع پرورش میگو دوره آموزش مهارتی  آشنایی با بیماري هاي رایج در مز   96/05/30

  .57 کارگاه هم اندیشی بهره مندي از مکمل ها در صنعت غذاي آبزیان پرورشی    96/08/01

  .58 کارگاه آموزشی توسعه کشاورزي در محیط هاي کنترل شده در مبحث نرسري    96/09/04

  .59 مدرس کارگاه آموزشی تولید متراکم میگو    1396اسفند 

  .60 راه اندازي و مدرس کارگاه آموزشی بیماریهاي نوپدید میگو    1397اردیبهشت 

  .61 راه اندازي و مدرس کارگاه آموزشی ترویجی کاربرد پروبیوتیک در آبزي پروري    1398
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  فعالیت هاي ترویجی:
 نشریه ترویجی آشنایی با بیماري ویروسی لکه سفید و روش هاي پیشگیري از آن  -1
 نشریه ترویجی آشنایی با اصول ایمنی زیستی در مزارع  پرورش میگو  -2

 مدیریت برداشت میگو پوستر ترویجی  -3
 موشن گرافی بیماري لکه سفید میگو  -4
 اپلیکیشن بیماري لکه سفید میگو  -5

 پوستر ترویجی آماده سازي استخرهاي پرورش میگو در زمان بروز بیماري  -6
 پوستر ترویجی چگونه پروبیوتیک به افزایش تولید میگو کمک می کند ) در حال داوري(  -7
 ربرد پروبیوتیک در مزارع پرورش میگو کا -مستند تلویزیونی شبکه رویش -8

   SPFدانش فنی تولیدمیگوي  -مستند تلویزیونی شبکه آبادي -9
  بیماري لکه سفید میگو -مستند تلویزیونی شبکه آبادي -10

  

  ارائه سمینار هاي علمی در پژوهشکده میگوي کشور و دانشگاه با عناوین:

  1383کشور  ، بیماري هاي انگلی میگوهاي پرورشی، پژوهشکده میگوي .1
دراستان بوشهر، پژوهشکده  Penaeus indicusمطالعه فون انگلی مراحل مختلف میگوي پرورشی   .2

  1385میگوي کشور ، 
  1385کاربرد بیوفیلم در آبزي پروري، پژوهشکده میگوي کشور  ، .3

  1386چرخه زیستی عناصر در آب، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ، .4

اي نوین مولکولی مطالعه جوامع باکتریایی در محیط، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات روش ه .5
  1386تهران ،

  1386مکانیسم هاي تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،  .6

   1387م و تحقیقات تهران ، (، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوPCRواکنش زنجیره اي پلیمراز ) .7

  1387، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ، کاربرد آرکی باکترها در نانوبیوتکنولوژي .8

  1387، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ، ایمنی زیستی در نانوفن آوري .9

  1388پژوهشکده میگوي کشور ، چرخۀ میکروبی عناصر در آب و کاربرد آن در زیست پاالیی،  .10
  SPF ،1391تولید میگوي  .11

  1398 -موسسه تحقیقات عالوم شیالتی کشور -دانش فنی تولید پروبیوتیک بومی میگو .12

  1398 مهر -روز مزرعه ملی میگو -ارتقاي بهینه تولید با بکارگیري پروبیوتیک بومی در مزارع پرورش میگو .13
 
 
 
 
 
 
  

 : مهارتها
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 ردیف  مهارت 

 1  زبان انگلیسی 

 2  استفاده از نرم افزار هاي متداول کامپیوتري 

 3   )استخراج فراورده هاي بیولوژیک از میکروارگانیسم ها، جلبک ها و سایر زیستمندان دریایی(بیوتکنولوژي دریا 

 4   )...مواد نگهدارنده زیستی و( بیوتکنولوژي صنایع غذایی

 5   )...خط شناسه گذاري، ریبوتایپینگ و(تکنیکهاي نوین مولکولی 

 SPT(   6و  SPR ،SPFتشخیص، کنترل، پیشگیري ،(بزیان بهداشت و بیماریهاي آ

 7  تولید کیت هاي سرولوژیک و مولکولی  

 
 


